
                                      

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Начальник Львівського 

обласного управління лісового та 

мисливського господарства 

_______________   ____________________ 

«____»   ___________________   2022р. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

лісовпорядної наради з розгляду актуалізованих матеріалів лісовпорядкування  

НПП «Сколівські Бескиди»  

Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства  

 

 

м. Львів                                                                       «___» ___________________ 2022р. 

 

Присутні (список додається)  

 

 

СЛУХАЛИ:  

Доповідь начальника лісовпорядної партії Романа ОСОБИ за актуалізованими матеріалами 

лісовпорядкування, підготовлених Львівською державною лісовпорядною експедицією по 

НПП «Сколівські Бескиди» Львівського обласного управління лісового та мисливського 

господарства.  

Актуалізовані матеріали лісовпорядкування оприлюднено на сайті НПП «Сколівські 

Бескиди» та сайті Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. 

Зауваження та пропозиції до матеріалів лісовпорядкування не надходили. 

Розглянувши актуалізовані матеріали лісовпорядкування НПП «Сколівські Бескиди» за 2021 

рік. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Погодитись з висновками лісовпорядкування про господарську діяльність 

НПП «Сколівські Бескиди» за 2021 рік.  

2. Затвердити: 

2.1. Фонд насаджень, що потребують рубок формування і оздоровлення лісів станом на 

01.01.2022 р.  

2.2. Фонди відтворення лісів станом на 01.01.2022 р. 

3. Взяти до відома: 

3.1. Документацію державного лісового кадастру станом на 01.01.2022 р. (форми 1 і 2). 

3.2. Динаміку площі земель лісового фонду і запасу деревостанів за міжобліковий період. 

3.3. Поквартальні підсумки розподілу земель лісогосподарського призначення за 

категоріями. 

3.4. Розподіл площі лісових культур віком до 20 років за класами якості. 

3.5. Звіти про переведення у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки лісових культур і 

природного поновлення. 

3.6. Перелік ділянок незімкнутих лісових культур та таксаційних виділів з наявним 

природнім поновленням, що пропонуються для обстеження і переведення у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки.  

3.7. Оновлені і актуалізовані повидільні таксаційні і картографічні бази даних станом на 

01.01.2022р.  

3.8. Лісові ділянки, щодо яких поступили пропозиції про віднесення їх до пралісів, 

квазіпралісів або природних лісів, враховані у матеріалах безперервного лісовпорядкування.  

4. Рекомендувати:  

4.1. Львівській державній лісовпорядній експедиції:  



4.1.1. В процесі безперервного лісовпорядкування, за необхідності, вносити зміни в бази 

даних після проведення натурного обстеження відповідних лісових ділянок або на підставі актів 

про виявлені розбіжності у матеріалах лісовпорядкування, оформлених відповідно до Методичних 

вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі 

деревини зі змінами. 

4.2. НПП «Сколівські Бескиди»:  

4.2.1. Звернути увагу на виявлені недоліки у виробничій діяльності підприємства та 

дотримуватися в господарській діяльності рекомендацій лісовпорядкування.  

4.2.2. Під час ведення господарської діяльності керуватися актуалізованими матеріалами 

лісовпорядкування, проектом організації та розвитку лісового господарства та нормативними 

документами згідно з чинним законодавством для ефективного та раціонального використання і 

відтворення лісових ресурсів. 

 

 

 

 

 

 

Голова:                               ______________________                  Ярослав ЦЕЛЕНЬ 

 

 

Секретар:                            ______________________                  Роман ПІПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до Протоколу  

Від «___» __________________2022 року 

 

 

 

 

СПИСОК ПРИСУТНІХ  

на засіданні лісовпорядної наради  

з розгляду актуалізованих матеріалів лісовпорядкування 

НПП «Сколівські Бескиди» 

Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства 

 

 

№  

п/п 
Ім’я та прізвище Організація Посада 

1 Ярослав ЦЕЛЕНЬ 

Львівське обласне 

управління лісового та 

мисливського 

господарства 

Головний лісничий, 

перший заступник 

начальника управління 

2 Валерій АРМАНАШ 

Львівське обласне 

управління лісового та 

мисливського 

господарства 

Начальник відділу 

лісового господарства 

3 Юрій ВОЛОС 

Національний  

природний парк 

 «Сколівські Бескиди» 

Головний лісничий 

4 Роман ОСОБА 
Львівська державна 

лісовпорядна експедиція 

Начальник 

лісовпорядної партії 

5 Роман ПІПА 
Львівська державна 

лісовпорядна експедиція 
Головний інженер 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

 

 

 

 Проект протоколу лісовпорядної наради з розгляду актуалізованих матеріалів 

лісовпорядкування було виставлено на офіційному сайті Національного природного парку 

«Сколівські Бескиди» https://skole.org.ua/, в розділі «Механізми громадського контролю», в 

рубриці «Заходи  поліпшення санітарного стану лісів», а також на офіційному сайті Львівського 

обласного управління лісового та мисливського господарства. 

 

 Зауважень та пропозицій до Протоколу не надходило. 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій,  

поданих на розгляд лісовпорядної наради 

 

 

№ п/п Зауваження і пропозиції 

Дата отримання 

зауважень і 

пропозицій 

Інформація про врахування, 

часткового врахування чи 

відхилення зауважень і 

пропозицій 

1 ------- -------- -------- 

2 ------- -------- -------- 

3 ------- -------- -------- 

 

 

https://skole.org.ua/

